
مقدمه
کووید 19 از طریق تم���اس نزدیک با فرد آلوده،  ویروس 
ترشحات تنفسی فرد مبتال، بزاق یا آب دهان فرد آلوده، 

دست زدن به سطوح و وسایل آلوده منتقل می شود.
ک���ه در منزل و زیر یک س���قف زندگی می کنند  زوجین���ی 
غیر از رابطه زناش���ویی، ارتباطات و تماس های دیگری 
کنار هم نشس���تن و  کنار یکدیگر،  مانند غذا خوردن در 
کدام می  که هر  کردن و... دارن���د،  خندی���دن، صحبت 

تواند باعث انتقال ویروس شود.
که عالمتی ندارند و احتماال  رابطه زناشویی در افرادی 
در مع���رض آلودگ���ی ق���رار نگرفته ان���د و در خان���ه اقامت 
داش���ته اند می تواند یک روش برای بهب���ود روابط بین 
کاهش اضطراب در  زوجین و در برخی افراد روشی برای 

این دوران پراسترس باشد.

ن���کات ضروری در برقراری روابط زناش���ویی در دوره اپیدمی 
کووید-19 

قبل و بعد از رابطه زناشویی دست ها را به مدت 20 ثانیه 	 
ب���ا آب و صاب���ون شستش���و داده و از تم���اس دس���ت های 

نشسته با چشم و بینی و دهان اجتناب شود.
کووی���د 19 از طری���ق رابطه جنس���ی منتقل نمی 	  وی���روس 

ش���ود. راه اصلی انتقال ویروس قطره های تنفسی و بزاق 
اس���ت. بنابراین در رابطه زناشویی بهتر است زوجین در 
که ارتب���اط دهانی برقرار نش���ود و  موقعیت هایی باش���ند 
مقاربت به صورت واژینال باشد. سایر روش های مقاربت 

ایمن نیستند.
در افرادی که از نظر جنسی فعال هستند، باید از رفتارهای 	 

پرخطر اجتناب شود و زوجین نسبت به مسائل اخالقی 
و روابط زناش���ویی در چارچوب خانواده پایبند باش���ند و 
که آش���نایی ندارند،  اجتناب  از رابطه جنس���ی ب���ا افرادی 

کنند.
اجب���ار برای برقراری رابطه زناش���ویی توس���ط هیچیک از 	 

زوجین پذیرفته نیست.

گر شک به ابتال بیماری در هر یک از روجین وجود 	  ا
گلودرد یا تنگی نفس  دارد )یکی از عالئم تب، سرفه، 

کنند. دارند( از رابطه زناشویی خودداری 
در برقراری رابطه زناشویی به شغل زوجین و میزان 	 

کارهای خانه یا  کار یا انجام  خروج آنها از منزل برای 
ک���ه روی میزان ابتال به  ت���ردد در مکان های عمومی 

گردد. عفونت مؤثر می باشد، توجه 
گلودرد، یا تنگی 	  گر ه���ر یک از زوجین تب، س���رفه،  ا

کنند. نفس دارند از رابطه زناشویی خودداری 
ک���ه یک���ی ی���ا ه���ر دو زوج مبت���ال ب���ه یک���ی از  در صورت���ی 



بیماری های مزمن زیر هس���تند بهتر است در برقراری 
رابطه زناشویی احتیاط بیشتری به عمل آورند:

دیابت	 
بیماری های ریوی 	 
بیماری های قلبی	 
مانن���د 	  ایمن���ی  بیم���اران دارای ضع���ف سیس���تم 

مبتالی���ان ب���ه عفون���ت HIV و ی���ا مصرف کنندگان 
و  ایمن���ی  سیس���تم  تضعیف کنن���ده  داروه���ای 

کورتیکواستروئید

ش���رایط خروج از ایزوالس���یون خانگ���ی در افراد مبتال/ 
مشکوک به کووید-19 

که با توجه به ماهیت رابطه جنس���ی و  بدیهی اس���ت 
تماس نزدیک زوجین، ارتباط زناشویی زوج در زمانی 
کووید-19 باشد،  که یکی از دو نفر مشکوک یا مبتال به 
بس���یار مهم اس���ت. در ای���ن افراد بازگش���ت ب���ه رابطه 
جنسی زمانی صورت می گیرد که خطر انتقال بیماری 

کووید- 19  برطرف شده باشد.
بنابراین بهتر است تا 1۴ روز پس از مثبت شدن تست 
که زوج  کنند به این ش���رط  از رابطه جنس���ی اجتناب 

مبتال در این مدت بدون عالمت باشد.

کسن یا داروی ضد ویروسی  کنون هیچ وا تا
کووید  اختصاص����ی برای جلوگی����ری یا درم����ان 
۱۹ تولید نش����ده اس����ت، بنابراین باید همواره 
مالحظ����ات بهداش����تی و اخالق����ی را در روابط 

زناشویی مدنظر قرار داد.


